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8 XII – NIEPOKALANE POCZ¢CIE NMP
25 XII – NARODZENIE PA¡SKIE
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM
˝yczymy by Nowonarodzony Chrystus
u progu Roku Eucharystii o˝ywi∏ postawy
– mi∏oÊci, dzi´kczynienia i ofiary
WiadomoÊci Parafialne i Akcja Katolicka

150. ROCZNICA
DOGMATU
o Niepokalanym Pocz´ciu
NajÊwi´tszej Maryi Panny

Dogmat z j´z. greckiego dogma, atos opinia,
orzeczenie. W religii rzymsko-katolickiej jest to
prawda wiary uznana przez KoÊció∏ za ostatecznà
i niepodlegajàcà dalszemu dociekaniu.
Nim og∏oszony zosta∏ dogmat o Niepokalanym
Pocz´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny by∏ to temat dociekaƒ, sporów, dysput ojców koÊcio∏a (Êw. Augustyn,
Êw. Tomasz z Akwinu) i wielu teologów, a Âwi´to
Niepokalanego Pocz´cia NMP obchodzono na
Wschodzie ju˝ w VII w., a na Zachodzie – wed∏ug Êw.
Tomasza z Akwinu od XIII w.
W dniu 8 grudnia 1854 r. papie˝ Pius IX (17921878, papie˝ od 1846) og∏osi∏, ˝e Maryja, Matka Bo˝a, cieszy∏a si´, ju˝ od chwili pocz´cia, przywilejem
zachowania od grzechu pierworodnego i ˝e to pocz´cie by∏o êród∏em i fundamentem Jej zupe∏nej bezgrzesznoÊci, uznawanej ju˝ od pierwszych wieków
chrzeÊcijaƒstwa. W 431 r. sobór efeski przyzna∏ Jej
tytu∏ Matki Boga, wzmacniajàc przekonanie o Jej wyjàtkowej Êwi´toÊci.
OÊwiadczamy, wyra˝amy i okreÊlamy – mówi∏
papie˝ Pius IX – i˝ nauka, która mówi, ˝e b∏ogos∏awiona Dziewica Maryja – aktem ∏aski i na mocy szczególnego przywileju Wszechmogàcego Boga

Bàdê trzynastym aposto∏em! To jedna z zasad Eucharystycznego Ruchu M∏odych
(ERM). Wspólnota ta korzeniami si´ga roku 1914, kiedy to podczas Kongresu Eucharystycznego w Lourdes zauwa˝ono potrzeb´ utworzenia dla dzieci organu o profilu eucharystycznym. Pierwsze oddzia∏y powsta∏ej we Francji Krucjaty Eucharystycznej szybko rozprzestrzeni∏y si´ na inne kraje.
Papie˝ Benedykt XV w 1921 r. dokona∏ oficjalnego zatwierdzenia Krucjaty, a rok póêniej, Pius XI udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa pierwszym „rycerzom eucharystycznym”.
Na teren Polski Krucjata zosta∏a zaszczepiona przez b∏. Urszul´ Ledóchowskà w 1925 r.
Druga wojna Êwiatowa przerwa∏a wspania∏y rozwój Krucjaty (w 1939 r. liczy∏a 200 tys.
cz∏onków). Powojenna sytuacja polityczna w Polsce uniemo˝liwia∏a prowadzenie wspólnoty eucharystycznej jako oficjalnej organizacji dla dzieci.
W latach 70. minionego stulecia Eucharystyczny Ruch M∏odych (autorem nowej nazwy wprowadzonej w 1960 r. jest papie˝ Jan XXIII) zaczà∏ odradzaç si´ na ca∏ym Êwiecie.
Obecnie obejmuje ok. 3 miliony m∏odych ludzi! W Polsce skupia blisko 13 tys. dzieci.
Poczàtek dzia∏alnoÊci ERM-u w naszej parafii wià˝e si´ z og∏oszeniem przez Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II Roku Eucharystii. Od wrzeÊnia 2004 r. grupa dzieci realizuje duchowoÊç i zasady ERM-u.
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oraz w przewidywaniu zas∏ug Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego – by∏a od pierwszej
chwili swojego pocz´cia, zachowana od wszelkiej
zmazy grzechu pierworodnego i uodporniona
przeciw niemu, jest naukà objawionà przez Boga
i ˝e wobec tego wszyscy wierni powinni w nià
mocno i zawsze wierzyç.
Formu∏a dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu
NMP mimo swej powÊciàgliwoÊci wskazuje dobitnie
na wy∏àczenie Maryi spod prawa dziedziczenia grzechu pierworodnego oraz uznaje, i to od poczàtku,
wyjàtkowà Êwi´toÊç Maryi, a wi´c Jej nieustanne
zjednoczenie z Duchem uÊwi´cajàcym.
W koÊciele rzymsko-katolickim w dniu 8 grudnia
odprawiane sà uroczyste Msze Âw. ku czci Matki Boga i ludzi.
Opracowa∏ Zbigniew Paciorek

Cz∏onek ERM-u ka˝dego dnia sk∏ada Jezusowi dar z siebie, ze swego codziennego ˝ycia.
Dzi´ki temu wszystkie zaj´cia – nauka, zabawa, spotkania z kolegami, ˝ycie klasowe – stajà
si´ apostolskie i mogà byç pomocà w zbawieniu ludzi. W codziennej pracy nad sobà rycerzowi eucharystycznemu pomaga rachunek sumienia po∏àczony z prowadzeniem skarbca
(wi´cej informacji o skarbcu, czterech zasadach ERM-u, obowiàzkach cz∏onka znajdziecie
w kolejnych wydaniach naszej gazety).
Raz w tygodniu – wtorek godz. 16.00 w Domu Katolickim – wspólnota omawia wybrany temat, robi wspólne postanowienie i ustala intencj´ modlitwy na najbli˝szy tydzieƒ. Na spotkaniu nie brakuje zabawy i Êpiewu. Dzieci ERM-u czujà si´ ˝ywymi cz∏onkami
KoÊcio∏a.
21 listopada 2004 r., w UroczystoÊç Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata
– Patronalne Âwi´to Wspólnoty – w czasie Mszy Âwi´tej o godz. 12.00 odby∏a si´
uroczysta ceremonia przyj´cia pierwszych kandydatów. Dzieci otrzyma∏y ˝ó∏tà
chust´ symbolizujàcà przynale˝noÊç do ERM-u i patent rycerza eucharystycznego.
Nale˝y pogratulowaç dzieciom, ˝e spoÊród tak wielu propozycji, które lansuje wspó∏czesny Êwiat, wybra∏y Jezusa Eucharystycznego; rodzicom, ˝e z takim g∏´bokim zrozumieniem, otwartoÊcià i ufnoÊcià powierzyli swoje dzieci trosce KoÊcio∏a.

na podst.: Ma∏y S∏ownik Maryjny.
Praca zbiorowa. Wydawnictwo OO. Franciszkanów.
Niepokalanów 1987 r. s. 57-58.

s. Maksymiliana Nowak, animatorka Eucharystyczbego Ruchu M∏odych

Cz´sto mamy problem z w∏aÊciwym rozeznaniem nazw, rodzajem nabo˝eƒstw liturgicznych, nie wiemy na czym polegajà i czego
dotyczà. Dzisiaj wyjaÊniamy czym sà: Godzina
Âwi´ta i Godzina ¸aski.
Godzina Âwi´ta. Nazwà tà oznacza si´ ca∏ogodzinnà adoracj´ Chrystusa Eucharystycznego, zw∏aszcza odprawianà publicznie przed wystawionym NajÊwi´tszym Sakramentem. Wype∏nia jà modlitwa,
rozmyÊlanie i Êpiew. Odprawiania „Godziny Âwi´tej”
domaga∏ si´ Pan Jezus od Âw. Ma∏gorzaty Marii Alacoque. ˚àda∏, aby w ka˝dy czwartek jednoczy∏a si´ z Nim
przez jednà godzin´ w kornej modlitwie, wspominajàc
Bolesnà M´k´ od Ogrójca do szczytu Kalwarii. Mia∏a to
czyniç w celu przeb∏agania Boga za grzeszników,
uÊmierzenia Jego gniewu i wyproszenia Mi∏osierdzia
dla biednego Êwiata. Mia∏a wynagrodziç za uczniów,
którzy nie umieli czuwaç z Jezusem ani jednej godziny.
Godzin´ Âwi´tà mo˝na odprawiaç równie˝ prywatnie w koÊciele, kaplicy albo w domu. W czasie tej
Godziny Âwi´tej mo˝emy Êpiewaç pieÊni eucharystyczne, trwaç w religijnym zamyÊleniu, cichej adoracji, przyjàç komuni´ duchowà. Zaleca si´ Litani´
do NajÊw. Serca Jezusowego, akty wiary, nadziei
i mi∏oÊci, a tak˝e akty uwielbienia, dzi´kczynienia,
przeb∏agania i proÊby o ∏aski dla siebie i ca∏ego
Êwiata. Godzina Âwi´ta wprowadza w przedziwnà

86. rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ w tym roku w naszym mieÊcie obchodzona by∏a wyjàtkowo uroczyÊcie. Obchody rozpocz´∏y si´ o godz. 10 uroczystà Mszà Âwi´tà
odprawionà w koÊciele Âw. Izydora w Markach, w której udzia∏ wzi´li kombatanci z pocztami
sztandarowymi, delegacje szkó∏ – równie˝ ze sztandarami – oraz liczna rzesza wiernych.
O godz. 11 w Domu Katolickim (DK) odby∏a si´ uroczysta akademia w wykonaniu
m∏odzie˝y gimnazjalnej z Zespo∏u Szkó∏ nr 1 i 2. By∏ to program s∏owno-muzyczny z dobrze opracowanym i przygotowanym scenariuszem, którego tematyka zwiàzana by∏a z pokazaniem dróg Polaków do odzyskania niepodleg∏oÊci. Du˝e wra˝enie na widzach wywarli m∏odzi aktorzy w mundurach ˝o∏nierzy polskich z czasów II RP. D∏ugo po koncercie
w g∏owach s∏uchaczy brzmia∏y s∏owa Pierwszej Brygady, Piechoty, O mój rozmarynie
i innych patriotycznych pieÊni z przed lat. Wyst´p uczniów nabra∏ dodatkowych walorów,

c.d. na stronie 3
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„Tajemnic´ szcz´Êcia”, która w zbawczych promieniach mi∏oÊci Boskiego Serca Jezusowego odwraca
od z∏a i prowadzi do radoÊci dzieci Bo˝ych.
Godzina ¸aski. Jest nierozerwalnie z∏àczona
z tajemnicà Niepokalanego Pocz´cia, którà najpe∏niej wyra˝a obraz Niepokalanej z wyciàgni´tymi ku
nam otwartymi d∏oƒmi, z których sp∏ywajà promienie ∏aski. W dniu Maryjnej uroczystoÊci zanosimy
swoje modlitwy w ramach nabo˝eƒstwa „Godzina
¸aski”. Godzina ¸aski ma byç godzinà modlitwy,
która rozpocznie si´ o godz. 12.00.
Przypomnijmy s∏owa, które Maryja wypowiedzia∏a w Monti Chiari (Jasne Góry) 8 XII 1947 r.: ˚ycz´
sobie, aby ka˝dego roku
w dniu 8 grudnia w po∏udnie
obchodzono „Godzin´ ¸aski
dla ca∏ego Êwiata”. Poprzez to
nabo˝eƒstwo zeÊl´ niezliczone ∏aski dla cia∏a i duszy.
(…) Nasz Pan, Mój Boski Syn
Jezus, udzieli swego przeogromnego mi∏osierdzia, o ile
dobrzy ludzie b´dà w dalszym
ciàgu modliç si´ za swoich
bliênich. (…) JeÊli ktoÊ nie
mo˝e o tej porze przyjÊç do
koÊcio∏a, niechaj si´ w po∏udnie modli u siebie w domu,
a wtedy otrzyma ode Mnie ∏aski.
Opr. Marianna Marchewka

AKCJA KATOLICKA
W DZIA¸ANIU...
• 21 listopada br., w Niedziel´ Jezusa Chrystusa
Króla WszechÊwiata w naszym koÊciele podczas Mszy Âwi´tej wieczornej odnowiliÊmy Akt
Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi
WszechÊwiata. W tej Mszy Âw. dzi´kowaliÊmy
za Intronizacj´ Chrystusa Króla w naszej parafii i w naszym mieÊcie, która mia∏a miejsce
w czasie uroczystoÊci odpustowych naszej parafii 8 grudnia 2000 roku – Roku Wielkiego
Jubileuszu ChrzeÊcijaƒstwa. Sta∏o si´ tradycjà,
˝e co roku, w UroczystoÊç Jezusa Chrystusa
Króla WszechÊwiata parafianie uroczyÊcie dokonujà odnowienia Aktu. W tym roku uroczystoÊç poprzedzona by∏a pi´ciogodzinnà Adoracjà NajÊwi´tszego Sakramentu.
• Cieszymy si´ z reakcji, jakie wywo∏a∏ w szko∏ach naszego miasta list, w którym zwróciliÊmy
c.d. na stronie 4
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dzi´ki scenografii, którà stanowi∏y dwie wystawy tematyczne eksponowane w Sali DK.
Wyst´p m∏odych aktorów nagrodzony zosta∏ d∏ugà owacjà braw, licznie zgromadzonych widzów – w oczach wielu z nich widaç by∏o ∏zy wzruszenia – którzy ho∏d wykonawcom oddali na stojàco.
Za wzruszajàce prze˝ycia dzi´kujemy dyrektorowi Zespo∏u Szkó∏ nr 1 – Janowi PuÊcianowi, nauczycielom: Annie Kowalskiej, Mariannie Moczulskiej, Joannie Krysce, El˝biecie Feltynowskiej, S∏awomirowi Kozakowi oraz dyrektorowi Zespo∏u Szkól Nr 2 – Gra˝ynie Podwysockiej, nauczycielom: Iwonie Fundament i El˝biecie Sucheckiej.
Równie podnios∏y, uroczysty i patriotyczny przebieg mia∏a wieczorna manifestacja
mieszkaƒców Marek przy Pomniku dziesi´ciu powieszonych, historycznym miejscu, na
którym przed 62 laty, 16 paêdziernika 1942 r. m´czeƒskà Êmierç zadanà z ràk hitlerowców ponieÊli ludzie za to, ˝e byli Polakami.
Na wst´pie odÊpiewano hymn narodowy, po czym nastàpi∏o z∏o˝enie wieƒców przez
delegacje wielu Êrodowisk. Ciep∏y listopadowy wieczór rozÊwietla∏y pochodnie trzymane przez uczestników
manifestacji oraz wielka bia∏o-czerwona flaga, utworzona z kilkuset zniczy ustawionych na cokole pomnika.
Zbigniew Paciorek przypomnia∏ rol´,
jakà odegrali mieszkaƒcy Marek
w drodze do niepodleg∏oÊci. Nast´pnie Ryszard Sawicki wyg∏osi∏ gaw´d´
historycznà na temat bitwy warszawskiej 1920 oraz roli i znaczenia Marek i jego mieszkaƒców w wydarzeniach z tà bitwà zwiàzanych. Du˝e wra˝enie na uczestnikach, spot´gowane warunkami zewn´trznymi (mrok rozÊwietlany przez pochodnie,
znicze, reflektory; konary drzew pozbawione liÊci, poruszane s∏abym wiatrem) zrobi∏a projekcja fragmentów filmu dokumentalnego Droga do Niepodleg∏oÊci.
W manifestacji, obok licznie zgromadzonych mieszkaƒców Marek, udzia∏ wzi´∏y:
w∏adze samorzàdowe, z burmistrzem Januszem Werczyƒskimi, przewodniczàcà Rady
Miasta Marià Przybysz-Piwko, przewodniczàcym Rady Powiatu Wo∏omiƒskiego Adamem
Kopczyƒskim, radni miejscy i powiatowi, kombatanci, ksi´˝a, harcerze, m∏odzie˝.
Podzi´kowania i gratulacje nale˝à si´ organizatorom uroczystoÊci: Towarzystwu Przyjació∏ Marek (przy wsparciu Rady Miasta Marki i burmistrza Janusza Werczyƒskiego),
którzy na zakoƒczenie rozdawali uczestnikom (ok. 250 osób) flagi narodowe oraz cz´stowali goràcà herbatà. Nasz oddzia∏ parafialny Akcji Katolickiej z∏o˝y∏ wiàzank´ kwiatów.
Z. Paciorek, M. Kroczek

ROK EUCHARYSTII
paêdziernik 2004-paêdziernik 2005

W Roku Eucharystii poprzez zamieszczane teksty,
pragniemy zach´ciç do chwili g∏´bszego zastanowienia si´ nad rolà i znaczeniem Eucharystii w ˝yciu ka˝dego z nas. Chcemy pomóc nam wszystkim w kontemplacji Boskiej Osoby Jezusa Chrystusa w NajÊwi´tszym
Sakramencie. Si´gniemy po s∏owa Ojców KoÊcio∏a,
Âwi´tych oraz Êwiadectwa ludzi tworzàcych dzisiejszy
KoÊció∏. Nasze ∏amy sà otwarte dla wszystkich. Dzisiaj
przedstawiamy fragmenty Listu Apostolskiego Mane
nobiscum Domine (Zostaƒ z nami, Panie)
c.d. na stronie 4
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si´ z proÊbà do dyrektorów, nauczycieli i katechetów, by przybli˝yli uczniom postaç ks. Jerzego Popie∏uszki, który – byç mo˝e – ju˝
w przysz∏ym roku zostanie wyniesiony na o∏tarze. W szko∏ach podj´to naszà inicjatyw´. W SP
3 prowadzone sà rozszerzone zaj´cia na lekcjach historii i religii, planowany jest wyjazd
uczniów do Muzeum ks. J. Popie∏uszki, które
mieÊci si´ w podziemiach koÊcio∏a Âw. Stanis∏awa Kostki na warszawskim ˚oliborzu. W SP
2 prowadzona jest katecheza zwiàzana z ks. Jerzym, w klasach V-VI uczniowie indywidualnie
tworzà gazetki poÊwi´cone osobie ksi´dza; najlepsze prace zaprezentujemy w WIADOMOÂCIACH. Nad ca∏oÊcià czuwa ks. Dariusz Guga∏a, proboszcz parafii NMP Matki KoÊcio∏a, na
terenie której znajduje si´ SP 2. O przebiegu
dzia∏aƒ w innych placówkach oÊwiatowych b´dziemy informowaç w kolejnych wydaniach naszej gazety.
• Wszystkim darczyƒcom, którzy w czasie kwesty
przeprowadzonej 21 listopada w obu parafiach
wspomogli naszà gazet´ sk∏adamy serdeczne
Bóg zap∏aç. ZebraliÊmy kwot´ 880 z∏, którà zamierzamy przeznaczyç na techniczne wyposa˝enie naszej Redakcji.
• JednoczeÊnie pragniemy zach´ciç naszych
Czytelników do zaopatrywania si´ w poÊwi´cone sianko na stó∏ wigilijnej wieczerzy. Tradycyjnie sianko b´dzie rozprowadzane w III
i IV Niedziel´ Adwentu (12 i 19 grudnia) po
Mszach Âwi´tych. W tym samym czasie przeprowadzana b´dzie na terenie parafii sprzeda˝ Êwiec wigilijnych w ramach „Wigilijnego
dzie∏a pomocy dzieciom” – corocznej akcji
CARITAS. Cena Êwiec: 12 z∏ – du˝a, 5 z∏ – ma∏a (2 z∏ ze Êwiecy du˝ej i 1 z∏ z ma∏ej przeznaczone sà na kolonie letnie CARITAS dla mareckiego dziecka). W parafii NMP Matki
KoÊcio∏a akcja CARITAS przeprowadzona zostanie w IV Niedziel´ Adwentu. Za okazanà
pomoc sk∏adamy serdeczne Bóg zap∏aç.
• Wszystkich wiernych z obu parafii zapraszamy
do w∏àczenia si´ w dzia∏ania AK, Spotykamy si´
w ka˝dà 1. i 3. Êrod´ miesiàca (1 i 15 grudnia)
o godz. 19.00 w Domu Katolickim.
• W sobot´ 11 grudnia w Kaplicy Kurialnej (ul.
Floriaƒska 3) odb´dzie si´ adwentowy dzieƒ
skupienia Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Poczàtek spotkania o godz. 10.00, zakoƒczenie
o godz. 14.00. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich sympatyków naszego stowarzyszenia.
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Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II podpisanego w Watykanie 7 paêdziernika (Wspomnienie NajÊwi´tszej Maryi Panny Ró˝aƒcowej) 2004 roku. Po raz kolejny
Ojciec Âwi´ty ukazuje nam Maryj´ jako „Niewiast´ Eucharystii“, od której mamy uczyç si´ mi∏oÊci do Chrystusa.
Kontemplowaç z Maryjà oblicze Chrystusa
8. Dziedzictwo Wielkiego Jubileuszu zosta∏o poniekàd zebrane w LiÊcie apostolskim
Novo millennio ineunte. W tym dokumencie o charakterze programowym zaproponowa∏em perspektyw´ pracy duszpasterskiej opartej na kontemplacji oblicza Chrystusa,
w ramach koÊcielnej pedagogii, zdolnej obraç za cel „wysokà miar´“ Êwi´toÊci, realizowanej zw∏aszcza poprzez sztuk´ modlitwy. Jak˝e mog∏oby zabraknàç w tej perspektywie
zaanga˝owania liturgicznego, a w szczególnoÊci zwrócenia uwagi na ˝ycie eucharystyczne? Napisa∏em wówczas: „W XX stuleciu, a zw∏aszcza w okresie posoborowym wspólnota chrzeÊcijaƒska nauczy∏a si´ znacznie dojrzalej sprawowaç sakramenty, a zw∏aszcza
Eucharysti´. Nale˝y dalej iÊç w tym kierunku, przywiàzujàc szczególne znaczenie do Eucharystii niedzielnej i do samej niedzieli, prze˝ywanej jako specjalny dzieƒ wiary, dzieƒ
zmartwychwsta∏ego Pana i daru Ducha Âwi´tego, prawdziwa Pascha tygodnia“. W ramach wychowania do modlitwy zach´ca∏em równie˝ do praktykowania Liturgii Godzin,
poprzez którà KoÊció∏ uÊwi´ca poszczególne godziny dnia i up∏ywajàcy czas podzielony
wed∏ug okresów roku liturgicznego.
9. Nast´pnie, og∏aszajàc Rok Ró˝aƒca i wydajàc List apostolski Rosarium Virginis
Mariae, podjà∏em temat kontemplacji oblicza Chrystusa, obierajàc za punkt wyjÊcia perspektyw´ maryjnà, aby raz jeszcze zach´ciç do modlitwy ró˝aƒcowej. Istotnie, ta tradycyjna modlitwa, zalecana przez Magisterium i tak droga Ludowi Bo˝emu, ma rysy wyraênie biblijne i ewangeliczne, skupiajàc si´ g∏ównie na imieniu i obliczu Jezusa,
utrwalonych w kontemplacji tajemnic i powtarzaniu „ZdrowaÊ Maryjo“. Jej powtarzajàcy si´ rytm tworzy swoistà pedagogi´ mi∏oÊci, której celem jest rozpalenie w duchu tej
samej mi∏oÊci, jakà Maryja ˝ywi wzgl´dem swego Syna. Dlatego, rozwijajàc wielowiekowà tradycj´, postanowi∏em, dla nadania temu rodzajowi kontemplacji pe∏niejszej formy,
uzupe∏niç jà o tajemnice Êwiat∏a. Jak˝e nie umieÊciç u szczytu tajemnic Êwiat∏a NajÊwi´tszej Eucharystii?
Od Roku Ró˝aƒca do Roku Eucharystii
10. W∏aÊnie w Roku Ró˝aƒca og∏osi∏em Encyklik´ Ecclesia de Eucharistia, w której
pragnà∏em ukazaç tajemnic´ Eucharystii w jej nierozerwalnej, ˝ywotnej relacji z KoÊcio∏em. Zach´ca∏em wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej z zaanga˝owaniem,
na jakie zas∏uguje, oraz do oddawania Jezusowi obecnemu w Eucharystii, tak˝e poza
Mszà Êw., czci w adoracji godnej tak wielkiej Tajemnicy. Przede wszystkim zwróci∏em raz
jeszcze uwag´ na potrzeb´ duchowoÊci eucharystycznej, wskazujàc na wzór Maryi –
„Niewiasty Eucharystii“.
Rok Eucharystii wyrasta zatem na fundamencie, który z ka˝dym rokiem si´ wzbogaca∏, choç zawsze zasadniczym punktem wyjÊcia by∏ temat Chrystusa i kontemplacji Jego
oblicza. Poniekàd rok syntezy mo˝e byç postrzegany jako swego rodzaju zwieƒczenie dotychczas przebytej drogi. Wiele mo˝na by mówiç o tym, w jaki sposób dobrze prze˝ywaç
ten Rok. Ogranicz´ si´ do wskazania pewnych perspektyw, które mogà pomóc wszystkim w godnym i owocnym jego prze˝ywaniu.
W naszej Diecezji Rok Eucharystii zostanie uroczyÊcie rozpocz´ty w II
Niedziel´ Adwentu, 5 grudnia o godz. 12.30 Mszà Âwi´tà w Bazylice Katedralnej Âw. Floriana. Do udzia∏u w uroczystoÊci Biskup Ordynariusz zaprasza
zgromadzenia i wspólnoty ˝ycia konsekrowanego, ruchy katolickie, stowarzyszenia, przedstawicieli grup parafialnych, harcerzy, przedstawicieli samorzàdów, ró˝nych stanów i zawodów.
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W NASZYM KOÂCIELE

5, 6, 7, 8 XII
Rekolekcje przed Bo˝ym Narodzeniem.
8 XII – UroczystoÊç Niepokalanego
Pocz´cia NMP

Msze Âw.: 7.00, 10.00, 16.00, 18.00 (z procesjà i dzi´kczynienie: „Ciebie Boga Wys∏awiamy”)

24 XII – Wigilia Narodzenia Paƒskiego
Msze Âw.: 7.00, 24.00 – Pasterka

25 XII – Narodzenie Paƒskie
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00

26 XII – Drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia. Niedziela Âwi´tej Rodziny
– Jezusa, Maryi i Józefa. Âw. Szczepana
Pierwszego M´czennika
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00

27 XII – Âw. Jana Ewangelisty i Aposto∏a
Msza Âw.: 7.00, 18.00

31 XII – Ostatni dzieƒ starego roku.
Âw. Sylwestra Papie˝a.
Msza Âw. na zakoƒczenie roku o godz. 18.00

Z KSI¢GI PARAFIALNEJ

Sakrament Ma∏˝eƒstwa w naszym koÊciele przyj´li:
*39. Pawe∏ KUREK i El˝bieta ZI¢BA 27.11.2004 r.
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*130. Wiktoria MA¸ACHOWSKA 14.11.2004 r.
Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*100. Marek KOSSACKI 1953-28.10.2004 r.
101. Julianna MÑKA 1916-31.10.2004 r.
102. Marian SOSNOWSKI 1925-30.10.2004 r.
103. Marianna ZACHARZEWSKA 1917-03.11.2004 r.
104. Waldemar FRÑCZEK 1964-30.10.2004 r.
105. Marianna MALINOWSKA 1910-11.11.2004 r.
106. Kazimierz CZECHOWSKI 1919-17.11.2004 r.
107. Bogdan ZIELI¡SKI 1952-19.11.2004 r.
108. Halina SZYMANIK 1952-19.11.2004 r.
109. Marek TRZEÂNIEWSKI 1952-16.11.2004 r.
*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.

NOWI LEKTORZY
W NASZYCH PARAFIACH

W sobot´ 16.10 br. podczas uroczystej
Mszy Âwi´tej koncelebrowanej przez pierwszego ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka
100 kandydatów przygotowanych podczas
rocznego kursu lektorskiego zosta∏o przyj´tych w poczet lektorów. Legitymacje odebrali 21 listopada br. w Niedziel´ Jezusa Chrystusa Króla WszechÊwiata. Obie uroczystoÊci
odby∏y si´ w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
W gronie lektorów znalaz∏o si´ czterech
ministrantów z obu naszych parafii: Rafa∏ Stanek i Szymon Gedrojç (parafia Âw. Izydora)
oraz Dominik Balcerzak i Adam Piwko (parafia NMP Matki KoÊcio∏a).
Wa˝nym elementem kursu zorganizowanego przez Duszpasterstwo S∏u˝by Liturgicznej Diecezji Warszawsko-Praskiej odbywanego pod opiekà ks. Dariusza Marczaka,
duszpasterza lektorów, by∏y rekolekcje (od
25.06 do 2.07 br.) w OÊrodku Rekolekcyjnym w Nadliwiu (Urle). Kandydaci po z∏o˝eniu
egzaminów (z teorii i praktyki) stali si´ pe∏noprawnymi cz∏onkami s∏u˝by liturgicznej.
Na uroczystoÊci w Katedrze Warszawsko-Praskiej zgromadzili si´ rodzice, rodzeƒstwo
lektorów, a tak˝e ksi´˝a proboszczowie. Nasze parafie reprezentowa∏ ks. Dariusz Guga∏a,
proboszcz parafii NMP Matki KoÊcio∏a, który wytypowa∏ ch∏opców na kurs lektorski. Marzeniem proboszcza jest, by ka˝dego roku z naszych parafii ministranci byli kierowani na
kurs lektorski. Warunkiem jest ciàg∏oÊç s∏u˝by ministranckiej w parafiach.
Nowym lektorom i pierwszym lektorom nowo powsta∏ej parafii ˝yczymy darów Ducha Âwi´tego, nieustawania w s∏u˝bie Bogu i bliêniemu. Niech w Roku Eucharystii Bóg
obdarza was ∏askami.
Redakcja

ANDRZEJKI W „JEDYNCE”
W dniu 25.11.2004 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 odby∏a si´ niezwyk∏a Zabawa Andrzejkowa zorganizowana
przez dyrekcj´, nauczycieli oraz rodziców. W celu zintegrowania uczniów ze szkó∏ mareckich dyrektor Anna
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KATARZYNA
LISTWON
– SYLWETKA
Katarzyna Listwon, rocznik 1973. Ukoƒczy∏a Liceum Sztuk Plastycznych, jest absolwentkà warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych. W 1999 r. obroni∏a
dyplom na Wydziale Malarstwa pod kierunkiem
prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz aneks w pracowni technik Êciennych u prof. Edwarda Tarkowskiego. Wiele zawdzi´cza prof. Stanis∏awowi Bajowi,
to od niego nauczy∏a si´ rysunku i wra˝liwoÊci na
sztuk´. W jej dorobku mo˝na zapisaç udzia∏ w wielu
wystawach zbiorowych oraz kilku indywidualnych.
Swojà wiedz´ przekazuje uczniom z Zespo∏u Szkó∏
Nr 1 w Markach.
Prezentowana obecnie w Galerii Mareckiego
OÊrodka Kultury wystawa malarstwa i rysunku Katarzyny Listwon (wystawa otwarta do 14 stycznia
2005) jest kolejnà, po wystawie: Katedry (listopad
2003) prezentacjà artystki w Galerii MOK.
14 listopada, na wernisa˝u wystawy, Bart∏omiej Gutowski, krytyk sztuki, o twórczoÊci artystki powiedzia∏:
Sztuka Katarzyny Listwon jest zatem dà˝eniem do tajemnicy, do zg∏´bienia metafizycznych
struktur Êwiata. ¸àczy w sobie warsztatowà dojrza∏oÊç z intelektualnà refleksjà. Spe∏nia zatem
wszystkie warunki po temu, by byç sztukà dobrà,
a przede wszystkim sztukà wa˝nà.
Na drugiej stronie ok∏adki prezentujemy obrazy
Katarzyny Listwon.

Jusiƒska zaprosi∏a na zabaw´ uczniów ze Szko∏y Podstawowej Nr 2 oraz gimnazjalistów
z Gimnazjum Nr1, a tak˝e dzieci ze Âwietlicy Ârodowiskowej „Chata” i dzieci z Przedszkola – „Smerfy”. I co si´ sta∏o? Niemo˝liwe sta∏o si´ mo˝liwe.
Podj´cie si´ tego przedsi´wzi´cia nie by∏o wcale takie proste, ale chcieliÊmy spróbowaç.
Nale˝y podkreÊliç wielkie zaanga˝owanie nauczycieli wszystkich wymienionych wy˝ej placówek oraz ogromnà pomoc rodziców. A dzieci? Bawi∏y si´ doskonale od 12 do 20! Najpierw
gimnazjaliÊci wspaniale bawili dzieci z klas m∏odszych. By∏o du˝o atrakcji, modnych taƒców,
wyszukanych zabaw, wspania∏ych strojów. Dziewczyny Êmiesznie ubrane oraz ch∏opcy
w strojach Gumisiów i Krówek doskonale opiekowali si´ naszymi dzieçmi. Jedna z krówek
pad∏a ze zm´czenia przynoszàc olbrzymià radoÊç najm∏odszym. Przedszkolaki „Smerfy”
przeuroczo taƒczy∏y „rap” i zosta∏y owacjami nagrodzone przez dzieci i rodziców. Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej Nr 2 najbardziej interesowali si´ taƒcem na przyciemnionej dekoracjà sali oraz Pokojem Wró˝b, w którym mo˝na by∏o poznaç swojà przysz∏oÊç. Wszyscy
taƒczàcy uczestniczyli w licznych konkursach i sk∏adali sobie ˝yczenia andrzejkowe przez
mikrofon lub poprzez Skrzynk´ LiÊcików. Powodzeniem cieszy∏a si´ równie˝ Loteria Niespodzianka, w której mo˝na by∏o wygraç los o nast´pujàcej treÊci: taniec z ulubionym nauczycielem lub „jutro jesteÊ zwolniony z odpowiedzi” itp. Nad oprawà muzycznà ca∏ej zabawy
czuwa∏ pan Marek Opaliƒski, który doskonale przystosowa∏ utwory do poszczególnych grup
wiekowych. Atrakcjà przygotowanà przez rodziców by∏a „Kawiarenka Andrzejkowa”. Przepe∏niona po brzegi serwowa∏a: lody z bakaliami, desery z owocami, ciastka oraz herbat´
i soki. Dla doros∏ych by∏a kawa a p∏onàce na stolikach Êwiece w pi´knych kolorowych
szklankach przyciàga∏y wzrok wchodzàcych i zaprasza∏y na pocz´stunek.
Do pracy przy zabawie w∏àczy∏o si´ 120 rodziców z SP Nr 1; 60 piek∏o ciasta a 60
pilnowa∏o wraz z nauczycielami porzàdku w szkole i poza nià oraz us∏ugiwa∏o w kawiarence. Pracownicy administracji dzielnie pe∏nili dy˝ury przy toaletach wyjÊciach i w szatni. Has∏o: „Szko∏a przyjazna uczniom” znów si´ sprawdzi∏o. Nauczyciele z zaproszonych
szkó∏ zacieÊnili wi´zi, wymienili si´ doÊwiadczeniami, poznali si´ bli˝ej i wyrazili gotowoÊç do dalszej wspó∏pracy. Równie˝ Policja i Ochrona w∏àczy∏a si´ czynnie do pomocy
ale potrzebna by∏a tylko profilaktycznie, gdy˝ nie zanotowano ˝adnych incydentów. Na pochwa∏´ zas∏ugujà starsi gimnazjaliÊci, którzy mimo, i˝ nie zostali wpuszczeni na zabaw´ odeszli w spokoju spod szko∏y.
Mamy nadziej´, ˝e w ten sposób narodzi∏a si´ nowa tradycja integrujàca nie tylko
uczniów szkó∏ mareckich ale równie˝ nauczycieli oraz spo∏ecznoÊç naszego miasta.
Dyrekcja Szko∏y Podstawowej Nr 1 sk∏ada goràce podzi´kowanie wszystkim, którzy
przyczynili si´ do tak udanej zabawy i udowodnili, ˝e mo˝emy wspólnie dzia∏ajàc osiàgnàç bardzo wiele i dobrze pokierowaç przysz∏oÊcià naszych dzieci.
Dyr. SP 1 mgr Anna Jusiƒska
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DODATEK WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH

U MATKI
KOÂCIO¸A
PRZY ZÑBKOWSKIEJ

Nowa parafia staje przed trudnym okresem zimowym. Niezra˝eni niekorzystnà pogodà parafianie licznie gromadzà si´ na Mszach Âwi´tych niedzielnych wype∏niajàc
szczelnie pomieszczenia przylegajàce do kaplicy. W czasie obligatoryjnego liczenia
wiernych w ostatnià Niedziel´ Roku Liturgicznego w parafii odnotowano liczb´ przekraczajàcà nieco 600 osób uczestniczàcych we Mszach Âw. Po zainstalowaniu ogrzewania, oÊwietleniu i utwardzeniu drogi prowadzàcej do kaplicy z ca∏à pewnoÊcià
wzroÊnie liczba uczestniczàcych we Mszach Âwi´tych.
Niezra˝eni warunkami oczekujemy na pierwsze Rekolekcje Adwentowe w naszej
parafii, które wyg∏osi ks. Sylwester Szwajca, michalita, dyrektor OÊrodka Szkolno-Wychowawczego w Markach-Strudze.

W czasie Rekolekcji Adwentowych zostanie
poÊwi´cona sprowadzona z Fatimy figura Matki
Bo˝ej Fatimskiej, której fotografi´ zamieszczamy.
„Sta∏em si´ na nowo d∏u˝nikiem NajÊwi´tszej
Dziewicy (...). Czy˝ mog´ zapomnieç, ˝e
wydarzenie na placu Âw. Piotra mia∏o miejsce w
tym dniu, w którym od szeÊçdziesi´ciu z górà lat
wspomina si´ w portugalskiej Fatimie pierwsze
pojawienie si´ Matki Chrystusa ubogim wiejskim
dzieciom? (...) Odczu∏em owà niezwyk∏à
macierzyƒskà trosk´ i opiek´, która okaza∏a si´
mocniejsza od ÊmiercionoÊnej kuli”.
Jan Pawe∏ II, 7 X 1981 r.

DROGIEMU SOLENIZANTOWI, PRZEWIELEBNEMU
PROBOSZCZOWI, KSI¢DZU DARIUSZOWI GUGALE
w imieniu ca∏ej wspólnoty parafialnej sk∏adamy moc goràcych ˝yczeƒ
w dniu imienin (19 grudnia). Niech w Roku Eucharystii
Mi∏osierny Bóg obdarza Ci´ drogi ksi´˝e obficie swoimi ∏askami,
zaÊ Duch Âwi´ty z wielkà mocà niech tchnie w Ciebie swoje dary,
tak potrzebne w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka.
Zapewniamy Ci´ o naszym wsparciu w budowaniu
nowej wspólnoty parafialnej. Szcz´Êç Bo˝e!
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Rekolekcje przed Bo˝ym Narodzeniem w Parafii
NajÊwi´tszej Maryi Panny Matki KoÊcio∏a
w Markach w dniach 12, 13, 14 . grudnia 2004 r.
Niedziela – 12.12.2004 r.
godz. 9.00 – Msza Âw. z naukà dla doros∏ych
godz. 11.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà dla doros∏ych
Poniedzia∏ek – 13.12.2004 r.
godz. 16.00 – Liturgia S∏owa z naukà dla dzieci
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà dla doros∏ych
godz. 19.00 – Liturgia S∏owa z naukà dla m∏odzie˝y
Wtorek – 14.12.2004 r.
godz. 16.00 – Msza Âw. z naukà dla dzieci
godz. 18.00 – Msza Âw. z naukà dla doros∏ych
godz. 19.00 – Msza Âw. z naukà dla m∏odzie˝y
Porzàdek nabo˝eƒstw w okresie
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku
Msze Âw. roratnie sprawowane b´dà we wtorki,
czwartki i soboty o godz. 18.00
24 XII – Wigilia Narodzenia Paƒskiego
Msze Âw.: 7.00, 24.00 – Pasterka
25 XII – Narodzenie Paƒskie
Msze Âw.: 9.00, 11.00, 18.00
26 XII – Drugi dzieƒ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
Niedziela Âwi´tej Rodziny – Jezusa, Maryi
i Józefa. Âw. Szczepana Pierwszego M´czennika
Msze Âw.: 9.00, 11.00, 18.00
27 XII – Âw. Jana Ewangelisty i Aposto∏a
Msza Âw.: 7.00
31 XII – Ostatni dzieƒ starego roku.
Âw. Sylwestra Papie˝a.
Msza Âw. na zakoƒczenie roku o godz. 18.00
W okresie kol´dy Msza Âwi´ta codzienna
sprawowana b´dzie o godz. 7.00
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M A L A R S T W O
Portret w czerwieni, tempera na desce, 35x65, 2002

K A T A R Z Y N A

L I S T W O ¡

–

Portret matki, tempera na desce, 40x63, 2001

Grób dziadków. tempera na desce, 59x63, 2002

Portret rodzinny – modlitwa, tempera na desce,
35x65, 2003

Portret potrójny, tempera na desce, 30x60, 2002

Wydawca WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH
Akcja Katolicka przy parafii p.w. Âw. Izydora w Markach.
Zespó∏ redakcyjny: ks. Jerzy Sk∏ucki, Marek Kroczek,
Zbigniew Paciorek, Agnieszka Pietruk, Maria Przybysz-Piwkowa.
Projekt i sk∏ad komputerowy: Krzysztof Szarek.
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